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Svar til oppdrag 209 - Oppfølging av oppdrag 185 – Unntak fra
innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden
1. Om oppdraget
Helse- og omsorgsdepartementet ga 30. oktober 2020 Helsedirektoratet følgende oppdrag:

Helse- og omsorgsdepartementet viser til svar på oppdrag nr. 185 - Unntak fra innreisekarantene ved
bruk av fritidseiendommer i Norden, som ble mottatt 26. oktober.
Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet, i samråd med Folkehelseinstituttet, om å
gjøre en fornyet vurdering om iverksettelse av det foreslåtte unntaket. Dette må ses i lys av den siste
utviklingen i smittesituasjonen både i Norge og i Europa og de innstramminger i tiltakene som er
innført den siste uken.
Frist for oppdraget: Tirsdag 3. november kl. 09.00
Oppdraget er besvart i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og deres vurderinger er
inntatt fortløpende. FHIs notat er også vedlagt i sin helhet.

2. Anbefaling
Helsedirektoratet er enig med FHI i at det ikke er gunstig å lempe på kravene om innreisekarantene
for personer med fritidseiendom i Norden på nåværende tidspunkt.

3. Anbefalinger i oppdrag 185
I oppdrag 185 ble det bedt om en vurdering av om det var forsvarlig å innføre andre unntak fra
innreisekarantene for personer som har fritidseiendommer i Norden som ikke er knyttet til
vedlikehold. FHI vurderte at det var forsvarlig å unnta personer innreisekarantene etter et
tidsbegrenset opphold på fritidseiendom i Norden, så lenge disse fulgte gitte krav.
Helsedirektoratet og FHI anbefalte at dagens unntak for innreisekarantene ved bruk av
fritidseiendommer i Sverige og Finland endres som følger:




Kravet om ikke å overnatte tas ut og erstattes med en tidsbegrensning på 72 timer
Bestemmelsen kan utvides til å gjelde Norden
Kravet om at formålet med reisen er å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn
for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende
tas ut
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4. Den epidemiologiske situasjonen i Norden
FHI skriver: Overvåkningsdata viser en betydelig økende smittespredning den siste tiden etter en
gradvis og langsom økning gjennom høsten. Det har vært en eskalerende situasjon i mange land i
Europa de siste ukene. Per 02.11.2020 er 14-dagers insidensen i Sverige, Danmark og Norge hhv 204,
205 og 64 tilfeller per 100 000 innbygger ifølge ECDC. Brudd på krav for opphold på fritidseiendom
medfører nå en større risiko for importsmitte enn tidligere. Samtidig melder kommunene om et større
press på smittesporingsenhetene, og konsekvensen av et importtilfelle er større nå enn tidligere da
kommunene hadde bedre kapasitet til å håndtere dette.

5. Vurdering
FHI skriver: FHI mener fortsatt at det ikke er smitterisiko knyttet til tidsbegrenset opphold på
fritidseiendom i Norden, så lenge man ikke tar offentlig transport eller har nærkontakt med andre enn
de man bor sammen med. Samtidig kan manglende etterlevelse av krav knyttet til opphold øke
risikoen for importsmitte til Norge. Det har de siste ukene vært en stor økning i antall tilfeller i de
fleste land i Europa, men også i Norge. En lemping av tiltak på dette området er trolig på nåværende
tidspunkt lite gunstig. Det forberedes innstramminger, inkludert mulighet for ytterligere tiltak for å
redusere unødvendige reiser til områder med økt smittespredning.
Konklusjon: FHI vurderer at det ikke er gunstig å lempe på kravene om innreisekarantene for
personer med fritidseiendom i Norden på nåværende tidspunkt.

Helsedirektoratet er enig i FHIs smittevernfaglige vurdering. Sett i lys av den siste utviklingen i
smittesituasjonen både i Norge og i Europa og de innstramminger i tiltakene som er innført den siste
uken, mener vi det nå ikke er riktig tidspunkt å foreta de tidligere anbefalte endringene i covid-19forskriften når det gjelder å gi unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden.
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Oppdragstekst
Helse- og omsorgsdepartementet viser til svar på oppdrag nr. 185 - Unntak fra innreisekarantene ved
bruk av fritidseiendommer i Norden, som ble mottatt 26. oktober.
Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet, i samråd med Folkehelseinstituttet, om å
gjøre en fornyet vurdering om iverksettelse av det foreslåtte unntaket. Dette må ses i lys av den siste
utviklingen i smittesituasjonen både i Norge og i Europa og de innstramminger i tiltakene som er
innført den siste uken.

Oppdrag 185
I oppdrag 185 ble det bedt om en vurdering av om det var forsvarlig å innføre andre unntak fra
innreisekarantene for personer som har fritidseiendommer i Norden som ikke er knyttet til
vedlikehold. FHI vurderte at det var forsvarlig å unnta personer innreisekarantene etter et
tidsbegrenset opphold på fritidseiendom i Norden, så lenge disse fulgte gitte krav. Se svar på
oppdrag 185 for ytterligere informasjon.

Den epidemiologiske situasjonen i Norden
Overvåkningsdata viser en betydelig økende smittespredning den siste tiden etter en gradvis og
langsom økning gjennom høsten. Det har vært en eskalerende situasjon i mange land i Europa de
siste ukene. Per 02.11.2020 er 14-dagers insidensen i Sverige, Danmark og Norge hhv 204, 205 og 64
tilfeller per 100 000 innbygger ifølge ECDC. Brudd på krav for opphold på fritidseiendom medfører nå
en større risiko for importsmitte enn tidligere. Samtidig melder kommunene om et større press på
smittesporingsenhetene, og konsekvensen av et importtilfelle er større nå enn tidligere da
kommunene hadde bedre kapasitet til å håndtere dette.

Folkehelseinstituttets vurdering
FHI mener fortsatt at det ikke er smitterisiko knyttet til tidsbegrenset opphold på fritidseiendom i
Norden, så lenge man ikke tar offentlig transport eller har nærkontakt med andre enn de man bor
sammen med. Samtidig kan manglende etterlevelse av krav knyttet til opphold øke risikoen for
importsmitte til Norge. Det har de siste ukene vært en stor økning i antall tilfeller i de fleste land i
Europa, men også i Norge. En lemping av tiltak på dette området er trolig på nåværende tidspunkt
lite gunstig. Det forberedes innstramminger, inkludert mulighet for ytterligere tiltak for å redusere
unødvendige reiser til områder med økt smittespredning.
Konklusjon: FHI vurderer at det ikke er gunstig å lempe på kravene om innreisekarantene for
personer med fritidseiendom i Norden på nåværende tidspunkt.

